
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลพนมไพร

อําเภอพนมไพร   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,921,503 บาท
งบกลาง รวม 8,921,503 บาท

งบกลาง รวม 8,921,503 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 216,179 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท
.)ในการกูเพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 2,249,000
  บาท ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 1956/30/2562 งวดที่ 4  ลงวัน
ที่  5 กุมภาพันธ  2562  เปนเงินจํานวน  216,178.20  บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 40,790 บาท

-เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศ
บาล(ก.ส.ท.)ในการกูเพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุก
น้ํา จํานวน 2,249,000  บาท ตามสัญญาเงินกูเลข
ที่ 1956/30/2562 งวดที่ 4  ลงวันที่  5 กุมภาพันธ  2562  เปน
เงินจํานวน  40,789.75  บาท 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,430 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
เทศบาลตําบลพนมไพร โดยคํานวณในอัตรารอยละหาของคาจาง
พรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสงสมทบในอัตราเดียวกัน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไข
เพิ่มเติมและหนังสือสํานักงานก.จ.,ก.ท.และ ก.อ.บ.ต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ อัตราที่
กฎหมายกําหนด
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
รอยเอ็ด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2547 ขอ 33
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,020 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจางกรณีลูกจาง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณการทั้งปี ซึ่งคํานวณจากคาจางทั้งปีงบ
ประมาณ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไข
เพิ่มเติม และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2561
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน  2562

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,006,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว  เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 
-ผูสูงอายุ 60 - 69 ปี จะไดรับ 600 บาท
-ผูสูงอายุ 70 - 79 ปี จะไดรับ 700 บาท
-ผูสูงอายุ 80 - 89 ปี จะไดรับ 800 บาท
-ผูสูงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จะไดรับ 1,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.3.2)(1
) หนา 75
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 911,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑกําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน  โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการ  คน
ละ 800 บาท ตอเดือน และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000  บาท ตอ เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2553แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.3.2)(2
) หนา 75

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผูป่วย
เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยู
ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.3.2)(3
) หนา 76
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เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย  กรณีที่ไมสามารถคาดการณไวลวงหนาในกรณีจํา
เปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนําไป
ใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  เชน
1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.การป้องกันและแกไขสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
3.การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการป้องกันอื่นๆ เปน
ตน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 2 ขอ 19

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 42,436 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย จํานวน  42,435.61  บาท   (รับจริงปี 2564
  จํานวน  25,410,545.94  บาท)   ตามขอบังคับของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไมนอยกวา รอยละ เศษหนึ่ง
สวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  แตไมเกิน 750,000
 บาท 
-เปนไปตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2556
 ขอ16
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นที่ไมใชตําแหนงครูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือคา
ครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2522และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 17 ) พ.ศ.2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 839,448 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500  แะละกฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเขาเปน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปี และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงิน
ที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ (27,981,569 x 3 % = 839,448) โดยถือปฏิบัติตามกฎ
กระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณราย
จายประจําปีสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานายขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปีสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลพนมไพร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลพนมไพรหรือพื้นที่ในระดับทองถิ่น ในการจัดบริการ
สาธารณสุขหรือกิจกรรมตางๆดานสุขภาพของหนวยบริการในเขต
เทศบาลรวมทั้งกลุมประชาชนหรือองคกรภาคประชาชนตาม
โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลพนมไพร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ3(3.2)9(9.2
) หนา 74

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานสวนทองถิ่น หรือผูรับ
บํานาญถึงแกความตาย ในระหวางรับราชการตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0013.4/ว1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0312
/ว1095ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงิน
ชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานจางถึงแกความตาย ใน
ระหวางรับราชการตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0013.4/ว1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0312
/ว1095ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงิน
ชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถึงแกความตาย ในระหวางรับราชการตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จายได พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0013.4/ว1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0312
/ว1095ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจายเงินเดือนและเงิน
ชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,072,216 บาท

งบบุคลากร รวม 7,428,216 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
  (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
  บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  345,600  บาท
  (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840
  บาท /คน  รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  380,160
  บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,000  บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  72,000  บาท
  (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 4,500  บาท /คน  รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  108,000  บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000
  บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  72,000  บาท
  (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,500  บาท /คน  รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  108,000  บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 10,080  บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  120,960  บาท
  (2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 7,200  บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  86,400  บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา ประธานสภา รอง
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557และ
หนังสือตางๆที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียดดังนี้
  (1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840
  บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  190,080  บาท
  (2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 12,960  บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  155,520  บาท
  (3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 ราย ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,209,600
  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,579,896 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,884,520 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี(ประจําปีงบประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ
.2565)  ที่มีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมาย
กําหนด ในตําแหนง ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล/หัวหนาฝ่ายอํานวยการ/นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน/นักจัดการงานทะเบียนและบัตร/นักพัฒนาชุมชน/นัก
ทรัพยากรบุคคล/เจาพนักงานธุรการ/เจาพนักงานทะเบียนและ
บัตรฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับกลาง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงเดือนละ 7,000  บาท และเงินคาตอบแทนตําแหนงเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินประจําตําแหนงรอง
ปลัดเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับตน  หัว
หนาสํานักปลัดเทศบาลผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงิน
ประจําตําแหนงเดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือนและหัว
หนาฝ่ายอํานวยการผูดํารงตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับตนที่
ไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 1,500  บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่7) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 353,376 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง พนักงานขับรถยนต คน
สวน  พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  คนสวน  พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,467,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 320,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
เทศบาลตําบลพนมไพร ตามระเบียบฯและคําสั่งปฏิบัติ
ราชการ เชนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
เจาหนาที่ที่ดําเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกขา
ราชการและพนักงานจาง คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน คาตอบแทนเจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้ง
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 ขอ 105
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารวงตําแหนงรองประธานสภา  สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 228,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลผู
รับบํานาญ ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,464,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาอัด
ภาพ ขยายภาพ ปรับปรุงเว็บไซต วารสาร แผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานกิจกรรม ทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 810,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการดําเนินกิจการตางๆของ
เทศบาล  เชน  คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ  ศาลาที่พักผูโดยสาร   คาจางเหมาบริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   คาจางสํารวจความพึงพอใจการให
บริการสาธารณะ คาจางเหมาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 
คาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาทองถิ่น แผนอัตรากําลัง ตลอดจนหนังสือ
อื่นๆในหนาที่ของเทศบาลฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ รถยนต/รถจักรยานยนต
ของเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถ
ยนต/รถจักรยานยนตของเทศบาลตําบลพนมไพรตามพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ
.2535
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาประกันอัคคีภัยศาลาที่พักผูโดยสาร จํานวน 6,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันอัคคีภัยศาลาที่พักผูโดยสารเทศบาล
ตําบลพนมไพร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรองและพิธีการดังนี้
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
-เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
จายเปน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสารและ
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวยและ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศกตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษาฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) คาเลี้ยงรับรอง
-เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได
รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3)คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
(4)คาใชจายในการประชุมราชการฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นและการเลือกตั้งซอม  กรณีครบวาระหรือกรณี
ตําแหนงวาง เชนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง คาตอบ
แทนคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คาวัสดุและคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการนี้ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ 5(5.4.1)(2
) หนา 99
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คาซื้อพวงมาลากระเชาดอกไมชอดอกไมพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลากระเชาดอกไม  ชอดอกไม พวง
มาลัย กระเชาของขวัญ พานพุมดอกไม พานพุมเงิน-พานพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย คาพวงหรีด พวงมาลา เครื่องทอง
นอย และเครื่องประกอบใชสําหรับพิธีการวันสําคัญ หรือใชใน
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสตางๆหรือการจัดงานใน
โอกาสตางๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

โครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ/พิธีการทางศาสนาตางๆ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาในการจัดงานรัฐพิธี/พิธีการทางศาสนาตางๆ โดย
ใหจายเปนคาปัจจัยถวายพระ พานพุม พานดอกไมสด ดอกไมธูป
เทียน คาตกแตงสถานที่จัดงาน คาเครื่องขยายเสียง คาจัดทํา
เครื่องถวายสักการะ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ 6(6.1)(6.1.1)(1
) หนาที่ 103 

โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาน้ํา
แข็ง คาวัสดุสํานักงาน คาวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ 5(5.4.1)(4
)หนาที่ 100
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 30,000 บาท

  -เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ประจําปี
งบประมาณ 2566    เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก   คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขอ 3(3.1.2)
(1)1.3 หนา 67

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (5 ส.) 
เทศบาลตําบลพนมไพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน (5 ส.) เทศบาลตําบลพนมไพร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566    เชน คาตอบแทนในการประกวด คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ขอ 2 (2.2.2)
(2)  หนา 62
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โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชนและ บุคลากรเทศบาลตําบล
พนมไพร

จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชน
และ บุคลากรเทศบาลตําบลพนมไพร  เชน  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ5(5.2.1)(1)(1.1
) หนา 93

โครงการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณ และการ
เขียนหนังสือราชการของบุคลากรเทศบาลตําบลพนมไพร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มทักษะการปฎิบัติงาน
 ระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการของ
บุคลากรเทศบาลตําบลพนมไพร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ขอ  5(5.2.1)
(1)(1.2) หนา 93
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมดังนี้
 (1) คาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะตางๆ ที่เปน
ทรัพยสินของเทศบาล สําหรับรถยนตสวนกลาง รถยนตดับ
เพลิง รถยนตบรรทุกน้ําและครุภัณฑตางๆฯลฯ ใหใชงานไดปกติ
 (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑสํานัก
งาน เชน เครื่องขยายเสียง  คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร และ
ครุภัณฑสํานักงานตางๆใหใชงานไดปกติ
(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง ตางๆ เชน โรงจอดรถดับเพลิง อาคารสํานักงาน
เทศบาล อาคารตางๆของเทศบาลใหใชงานไดปกติ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ5(5.1)(16)(6.1
) หนา 92

ค่าวัสดุ รวม 373,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 113,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 7/3/2566  11:22:09 หนา : 24/108



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียมดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ ทางไฟ ฯลฯ -เปนไปตามหนังสือ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เขน หมอกระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาดเขง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล๊อค ล๊อคเกียร ลือคคลัตซ กระจกโคงมน ล๊อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลีน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถ กระทะ คราดที่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน ผาใบหรือผาพลาสติ๊ก หนากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แผนหรือจาน บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล(ReelMagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก็ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 30,000 บาท

- คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
อื่นๆ (ระบบ CLOUD,HOSTING) เชน คาจดทะเบียน และคาเชา
พื้นที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลพนมไพรฯลฯ

งบลงทุน รวม 68,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 14,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค (โต๊ะหนา
ขาว) จํานวน  7 ตัวราคาตัวละ  2,000  บาท  เปนเงิน 14,000
  บาท  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
-เปนโต๊ะอเนกประสงคพื้นเปนไมอัดสีขาว ขนาด 75x 150 x 75
  เซ็นติเมตร 
(เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปน
ตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 77
 หนา 118
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * จํานวน  1 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 23
 หนาที่ 109

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* จํานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 30,000  บาท ดังมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุรลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 1
 หนาที่ 107

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500
 บาท จํานวน  1  เครื่อง ดังมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุรลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 3
 หนาที่ 107

งบเงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิกาเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2565

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการจัดงานและ
กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนธิกาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2565
  เชน คาจัดสถานที่ คาประดับตกแตงสถานที่ตางๆ คาเชาเครื่อง
เสียง คาวัสดุอุปกรณในการประกอบพิธี คาปัจจัยถวายพระ
สงฆ ฯลฯ ตามหนังสืออําเภอพนมไพรที่ รอ0518/ว905 เรื่อง ขอ
รับเงินอุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่อง
ในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิกา
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2566-2570) ขอ 3(3.6.2)(10.3
) หนา 84
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อุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพนมไพรโครงการจัดงานและ
กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปิยมหาราช 23
 ตุลาคม 2565  เชน คาจัดสถานที่ คาประดับตกแตงสถานที่
ตางๆ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการประกอบพิธี คา
ปัจจัยถวายพระสงฆ ฯลฯ ตามหนังสืออําเภอพนมไพรที่ รอ0518
/ว906 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานและกิจกรรม
เนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาจุใาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปิยมหา
ราช 23 ตุลาคม 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2566-2570) ขอ 3(3.6.2)(10.3
) หนา 84 
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อุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการของ
สํานักทะเบียนอําเภอพนมไพร  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบล
พนมไพร  สํานักงานนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลโพธิ์ชัย อําเภอ
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพนมไพร โครงการพัฒนา
ศักยภาพการใหบริการของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบล
พนมไพร สํานักงานนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลโพธิ์
ชัย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด ตามหนังสืออําเภอพนม
ไพร ที่ รอ 0518/ว983 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการให
บริการของสํานักทะเบียนอําเภอพนมไพร  สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลพนมไพร สํานักงานนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาล
ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด   ลงวันที่  3
 สิงหาคม 2565
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2566-2570) ขอ 3.6(3.6.2) (10.4
) หนา 84

งานบริหารงานคลัง รวม 3,726,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,342,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,342,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,777,440 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูอํานวย
การกองคลัง/หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได/เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจาพนักงานพัสดุ/เจาพนักงานจัดเก็บรายไดฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ : 7/3/2566  11:22:09 หนา : 32/108



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองคลังผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงเดือน
ละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือนและหัวหนาฝ่ายพัฒนารายไดผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตนที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงเดือนละ 1,500  บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 493,140 บาท

--เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ พนักงานเก็บเงิน  พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง คนงานทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,345,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการจัด
ซื้อจัดจาง  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาทิเชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบ
คุมกอสราง
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมาย
ความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลดวย
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 32,400 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาอัด
ภาพ ขยายภาพ ปรับปรุงเว็บไซต วารสาร แผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานกิจกรรม ทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจางเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการดําเนินกิจการตางๆของ
เทศบาล    คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน  คาจางเหมาเจาที่จัด
เก็บรายได  หรือ คาจางเหมาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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โครงการปรับปรุงแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงแผนที่ทะเบียนภาษีและ
ทรัพยสิน เชน คาจางเหมาบุคคลภายนอกในการจัดทําแผนที่
ทะเบียนภาษีและทรัพยสิน  คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 5(5.3.1) (1
) หนา 94

ภาษีคืนกําไรประจําปี พ.ศ.2566 จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการภาษีคืนกําไรประจําปี พ
.ศ.2566  เชน คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ การจัดทํา
สื่อ ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชนและผูมี
หนาที่มาชําระภาษีรวมทั้งบุคคลที่สนใจ   คาอาหาร   คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม   คาเอกสาร คาป้ายโครงการ   คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 ขอ 5(5.3.1)(2) หนา 94
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุครุภัณฑ
อื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการซอมแซมครุภัณฑ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูลอุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette    ,Floppy Disk,Removable Disk,CompactDisc,Di
gital Video Disc,Flash Drive)เทปบันทึก
ขอมูล(ReelMagneticTape
,CassetteTape ,Cartridge Tape)หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เชอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮาร
ดดิสก็ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
 -เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสํานักงานอาคารสถานที่ตางๆของ
เทศบาล  เชน  สํานักงานเทศบาลตําบลพนมไพร  ศาลาที่พักผู
โดยสาร  อาคารตลาดสด โรงฆาสัตว   สวนสาธารณะ ซุมเฉลิม
พระเกียรติตางๆของเทศบาล ไฟฟ้าแสงสวางตามถนนสายตางๆ
ในเขตเทศบาล สถานีสูบน้ํา หรืออาคารอื่นๆที่อยูในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลพนมไพร ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สํานักงานอาคารสถานที่ตางๆของ
เทศบาล  เชน  สํานักงานเทศบาลตําบลพนมไพร  ศาลาที่พักผู
โดยสาร  อาคารตลาดสดโรงฆาสัตว   สวนสาธารณะ ซุมเฉลิม
พระเกียรติตางๆของเทศบาล ไฟฟ้าแสงสวางตามถนนสายตางๆ
ในเขตเทศบาล สถานีสูบน้ํา หรืออาคารอื่นๆที่อยูในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลพนมไพร ฯลฯ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทซึ่งใชในการติดตอประสานงานกับ
ทางราชการ และเอกชน เพื่อติดตอราชการของเทศบาลตําบล
พนมไพร

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนานัติ คาดวงตราไปรษณีย คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)ฯลฯ ซึ่งใชติดตอทาง
ราชการ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโทรภาพ หรือโทรสาร(FACSMILE) คาเทเล็ก
ซ(TELEX) คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาบริการ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ
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งบลงทุน รวม 38,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัวราคาตัวละ 3,000  บาท เปน
เงิน 9,000 บาท (เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑขอ10
หนา 108

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*(จอแสดงภาพไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส (เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบ
ที่ 1*(จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  ดังมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 1
 หนาที่ 107

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1
 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier
และScanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 2
 หนาที่ 107
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 581,420 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง นัก
วิชาการตรวจสอบภายในฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 150,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,100 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
 - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมคาลงทะเบียน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุครุภัณฑ
อื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการซอมแซมครุภัณฑ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่นสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน หนังสือ สมุด  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskettee,Floppy Disk, Removable disk, compact Dist,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Managetic Tape,Cassette,Cartridge Tape) หัว
พิมพ หรือ แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดร ซีดีรอมไดรฟ์ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * จํานวน  1 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 23
 หนาที่ 109
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,981,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,079,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,079,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 252,240 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 814,980 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง  พนักงานขับรถ
ยนต  พนักงานวิทยุ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง พนักงานวิทยุ   ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 616,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร. หรือเปนคาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ขอ 3 (3.5.1)
(1) หนา 80
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โครงการซอมแผนดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการซอมแผนดับเพลิง เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขอ3(3.6)
(3.6.1)(1.3) หนา 82

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตน เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ขอ 3(3.6.1)(2
) หนา 82
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) "หลัก
สูตรจัดตั้ง"

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ใหแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
งาน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายในการเดิน
ทางของวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ แผนพับ คาจัดทําคูมือปฏิบัติงาน คาตอบแทน การปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ คาจัดทําเอกสาร คาจัดทําใบประกาศนีย
บัตร คาสารดับเพลิงเบื้องตน คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขอ 3(3.6)
(3.6.1)(1.2) หนา 82

โครงการศูนยอํานวยการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการศูนยอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน เชน คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขอ3(3.6.1)(6
) หนา 83
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน แบตเตอรรี่ ยาง
นอก สายไมล น้ํากลั่น แบตเตอรี่ กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ
สําหรับรถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา และทรัพยสินของ
เทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันจาระบี่ น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนตดับเพลิง ,รถ
ยนตบรรทุกน้ํา และทรัพยสินของเทศบาล

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับปฏิบัติ
หนาที่ เชน เสื้อสะทอนแสง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ถุงมือ เสื้อใสปฏิบัติงาน รองเทาบูท ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสูบดับเพลิง สายสงดับเพลิง ขอตอสง
น้ํา
ดับเพลิง หัวฉีด น้ํายาเคมีดับเพลิง ถังน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 60,000 บาท

  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร  เชน  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ป้ายจราจร  กระจกโคง  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 286,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 286,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เต็นท ขนาด 4x 8  เมตร จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนทขนาด 4x 8 เมตร  จํานวน 1
 หลัง  ราคาหลังละ 16,500  บาท  ดังมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เปนเตนทผาใบ ขนาด 4x 8  เมตร โครงเปนเหล็กแปบคาด
เหลือง พรอมขาค้ําเตนท 
(เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปน
ตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 59
 หนา 114

โต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 6,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค (โต๊ะหนา
ขาว) จํานวน  3 ตัวราคาตัวละ  2,000  บาท  เปนเงิน 6,000
  บาท  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
-เปนโต๊ะอเนกประสงคพื้นเปนไมอัดสีขาว ขนาด 75x 150 x 75
  เซ็นติเมตร 
(เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปน
ตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 15
 หนา 108
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ปัมน้ําไดโว จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปัมน้ําไดโว ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่อละ 1,500  บาท เปนเงินจํานวน 3,000  บาท
   ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
 -ทอสงน้ําขนาด 1 นิ้ว (25mm)
-กําลังมอเตอร 370 W 0.5 HP 
- มีความสามารถในการดูดน้ําสงสูง  16 เมตร  มีกําลังแรงมา 0.5
 แรงมา
-ความยาวสายไฟ  7 เมตร  พรอมหัวปลั้ก สามารถสงน้ําไดลึก มี
ตัวหนีบกาวสายดินกันไฟดูด
-ใบพัดทองเหลืองแท  ชนิดใบพัดปิด สามารถสงน้ําไดไกลและ
ปริมาณน้ํามาก  หองเครื่องใหญ อลูมิเนียม ทนและระบายความ
รอนไดดี (เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
จึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570  บัญชี
ครุภัณฑ ขอ 74 หนา 117
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสับไม (เครื่องยอยกิ่งไม) จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสับไม(เครื่องยอยกิ่งไม)  จํานวน 1
 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
- เปนเครื่องยนตดีเซล กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 15.5 แรง
มา  ขนาดของเครื่องยนต  1150 x 1800 x 2010 มม.
- น้ําหนักเครื่องยนตไมนอยกวา 250 ก.ก.
-ขนาดชองรับไม 400 x 400 x 430 มม.
-ขนาดเสนผานศูนยกลางของจานตัด 420 มม.
-ขนาดใบมีด 150 x 70 x 8 มม.  จํานวน 3 ใบมีด
- ความเร็วรอบในการตัด 600 รอบ/นาที 
  (เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจํา
เปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 76
 หนา 118

เลื่อยโซยนต ขนาดบารโซ ไมนอยกวา 11.5 นิ้ว จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต ขนาดบารโซไมนอยกวา 11.5
 นิ้ว  จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500  บาท  ดังมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เปนเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ  ขนาดลูกสูบ 45.2 มิลมิ
เมตร  แหวนเสตอร ขนาด3/8  
- ขนาดบารโซไมนอยกวา 11.5 นิ้ว  ระบบสตารดเบา ดึง
เบา สามารถตัดได 360 องศา  เวลาเครื่องรอนไมดับ
(เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปน
ตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 44
 หนา 112
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 3,500 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 กอก จํานวน  1
 เครื่อง   ราคาเครื่องละ 3,500  บาท ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
-มีระบบทําความเย็นดวย คอมเพรสเซอร อุณหภูมิขณะน้ําเย็น 5-
10 องศาเซลเซียส
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท/50 เฮริตซ กําลังไฟคอมเฟสเซอร 79
 วัตต กระแสไฟคอมเพรสเซอร 0.55 แอมป์ ระบบควบคุม
อุณหภูมิดวย
เทอรโมสตัท
-ปริมาตรถังเก็บน้ําในเครื่อง 3.5 ลิตร  ขนาด 37.1 x 43.2 x95
 เซนติเมตร 
-ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลสแท ไมเปนสนิม  รับประกัน
คอมเพรสเซอร 5 ปี  น้ําหนัก 15 กิโลกรัม
(เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงจําเปน
ตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570  บัญชี
ครุภัณฑ ขอ 75 หนา 118
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,874,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,315,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,315,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 914,760 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูอํานวย
การกองการศึกษา/หัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรมฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงเดือน
ละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือนและหัวหนาฝ่ายสงเสริมการ
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ทองถิ่นระดับตน ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 1,500
  บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,560 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  คนงานทั่วไป ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 2,294,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,760 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 99,760 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
 - เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 76,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาอัด
ภาพ ขยายภาพ ปรับปรุงเว็บไซต วารสาร แผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานกิจกรรม ทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพกองการศึกษาฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุครุภัณฑ
อื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการซอมแซมครุภัณฑ
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ค่าวัสดุ รวม 2,111,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อั้นสั้น เชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนหัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร และขึ้นสวน วิทยุ
ลูกถวย สายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอมเตนเชอรขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร  สายอากาศหรือเสา  อากาศ สําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรี่ โซ
ลาเชลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
(3) ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 -เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,936,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองพนมไพร ประจําปีงบประมาณ 2565 แยกเปน
1) สําหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ไมนอยกวา 130 วัน
2) สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ไมนอยกวา 130 วัน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ขอ 3 (3.1) (8
) หนา 66

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไม
ตางๆ คอน คืม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถ กระทะคราดขี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอน ผาใบหรือผาพลาสติก หนากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 55,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน วัสดุสําหรับจัด
ทําสื่อสิ่งพิมพ  ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แผนหรือจาน บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก็ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ เปน
-ไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นของกองการศึกษา ดังนี้
(1) ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
(2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ดอกไม พลาสติก น้ําดื่ม น้ํา
ชา กาแฟ โอวัลติล น้ําตาล ครีมเทียม ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล* จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล *  จํานวน 1 เครื่องๆละ ราคา 22,000 บาท ดังมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ8 แกนเสมือน(8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 23
 หนาที่ 109
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,242,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,242,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนม
ไพร

จํานวน 4,242,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ประจําปีงบประมาณ 2566 แยก
เปน
 (1) สําหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในอัตราคนละ 21
 บาท/วัน จํานวน 100  วัน
 (2) สําหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในอัตราคนละ 21
 บาท/วัน จํานวน 100  วัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.8/ว3034 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566/2570) ขอ3 (3.1)(10.1
) หนา 66
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลพนมไพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลพนมไพร  เชน คาใชจายในการฝึกอบรมศึกษาดู
งานดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ใหมีความตระหนักรู ดานการอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของชุมชน เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ 3 (3.1)(3.1.1)(6
) หนา 66
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,639,480 บาท

งบบุคลากร รวม 858,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 858,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 798,720 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูอํานวย
การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/หัวหนาฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุขฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอมผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงิน
ประจําตําแหนงเดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือนและหัว
หนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่นระดับตนที่ไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 1,500
  บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 623,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของเทศบาลตําบลพนม
ไพร ในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562
-เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ
.2562 หรือหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 286,260 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาอัด
ภาพ ขยายภาพ ปรับปรุงเว็บไซต วารสาร แผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานกิจกรรม ทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาที่ราชพัสดุเทศบาลตําบลพนมไพร จํานวน 196,260 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาที่ราชพัสดุ  เทศบาลตําบลพนมไพร ดังนี้
 (1) คาเชาที่ราชพัสดุ สําหรับลานตลาดสด
 (2) คาเชาอาคารราชพัสดุ อาคารตลาดสด
 (3) คาเชาที่ราชพัสดุ โรงฆาสัตวเกา
 (4) คาเชาที่ราชพัสดุ ศาลาที่พักผูโดยสารและลานจอดรถ
 (5) คาเชาอาคารราชพัสดุ11 คูหา เลขที่ 258/1-11 ถ.พินิจ
นนทราษฎร  ต.พนมไพร อ.พนมไพร ตามสัญญาเชาอาคารราช
พัสดุรายตัวหนา  1/58 ลงวันที่ 22 พ.ศ.2537   

คาถายเอกสารและเย็บปกหนังสือเขาเลม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและเย็บหนังสือเขาปก
เทศบัญญัติ แผนพัฒนาทองถิ่น แผนอัตรากําลัง ตลอดจนหนังสือ
อื่นๆในหนาที่ของเทศบาลฯลฯ
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต/รถจักรยานยนต
ของเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถ
ยนต/รถจักรยานยนตของเทศบาลตําบลพนมไพรตามพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ  เชน คอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร และวัสดุครุภัณฑ
อื่นๆ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการซอมแซมครุภัณฑ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยินนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แผนหรือจาน บันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc ,Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล(Reel MagneticTape,Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเชอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก็ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานดานคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัวราคาตัวละ 3,000  บาท เปน
เงิน 3,000 บาท (เนื่องจากไมมีราคาตั้งไวในราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจึงจําเปนตองใชราคาที่สามารถจัดซื้อไดในทองถิ่น) 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1986 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 10
 หนา 108

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 2
 เครื่องราคาเครื่องละ  9,500  บาท  เปนเงินจํานวน 19,000
  บาท ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
(1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
(2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4  แรงมา 
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
(4) พรอมใบมีด
-เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 32
 หนาที่ 110
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร  LED สี จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร LED 
สี จํานวน  1 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,Copier 
และScanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200x1,200dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 2
 หนาที่ 107
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานและหรือคณะกรรมการ
ชุมชน ในการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานและหรือคณะ
กรรมการชุมชน ในการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุขประจําหมูบานในการดําเนินโครงการตามพระราชดําริสาธารณ
สุข จํานวน 6 หมูบานๆละ 20,000  บาท เปนเงิน
จํานวน 120,000  บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2566-2570)ขอ3(3.2)(9.3
) หนา 74 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,620,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,160,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 807,600 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง พยาบาล
เทคนิค/ผูชวยเจาพนักงานสุขาภิบาลฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 340,800 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  คนงานทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

โครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตลาดสดนาซื้อ เชน คาตอบ
แทนวิทยากร  คาทดสอบสารปนเปอน  คาวัสดุที่ใชสําหรับตรวจ
สารปนเปอน  คาวัสดุสํานักงาน และคาใชจายตางๆในการดําเนิน
โครงการฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 5(5.3.1)(3.8.13
) หนา 97
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โครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัข
บา  เชน   คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณสําหรับฉีดสุนัขและแมว  คา
วัสดุสํานักงาน คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายตางๆในการ
ดําเนินโครงการฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.2.1)2(2.9
) หนา 70

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบล
พนมไพร

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออกในเขตเทศบาลตําบลพนมไพร  เชน   คาจัดซื้อสาร
เคมี คาจัดซื้อน้ํายาฉีดพน คาวัสดุที่ใชในโครงการ   คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายตางๆในการดําเนินโครงการฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.2)
(3.2.1) 2(2.1) หนา 68
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกายชุมชนเทศบาลตําบลพนมไพร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการออกกําลังกายชุมชน
เทศบาลตําบลพนมไพร เชน  คาวิทยากร คาเชาเวทีออกกําลัง
กาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 3(3.2.1) 3 (3.3
)  หนา 72

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียมดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ  หลอด
ไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า พรอมขาหรือกาน สายอากาศ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญาณดาว
เทียม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ลําโพงฯลฯ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ  เหล็ก หิน ปูน ทราย เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายากําจัดหนู ยากําจัดหนู ยากําจัดยุง ยา
กําจัดแมลงวัน ทรายอะเบท น้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาดับกลิ่น สารเคมี
อื่นๆ ที่มีความจําเปนตองใชในการป้องกันและระงับโรคติดตอฯ
ลฯ
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,623,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,804,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,804,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,232,720 บาท

   -เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่
จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิไดรับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูอํานวย
การกองชาง/หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง/เจาพนักงาน
ธุรการ/นายชางโยธา/นายชางไฟฟ้าฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 ในตําแหนง นายชางโยธา  นายชางไฟฟ้า ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองชางผู
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน ที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนงเดือน
ละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือนและหัวหนาฝ่ายแบบแผนและ
กอสรางผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับตนที่ได
รับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 1,500  บาท จํานวน 12 เดือน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 487,760 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  ชางกอ
สราง  พนักงานขับรถยนต   ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 485,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,120 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,120 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือ
กะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาอัด
ภาพ ขยายภาพ ปรับปรุงเว็บไซต วารสาร แผนพับ สื่อสิ่ง
พิมพ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธผลงานกิจกรรมทางสื่อ
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการดําเนินกิจการตางๆของ
เทศบาล  เชน  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานซอม
แซมไฟฟ้า ซอมแซมประปา    คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชนคา
จางที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางเหมาเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือคาลง
ทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต/รถจักรยานยนต
ของเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถ
ยนต/รถจักรยานยนตของเทศบาลตําบลพนมไพรตามพระราช
บัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
-เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ
.2535
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการในประเทศ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ คาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซอม
แซมเปลี่ยนหัวรถบรรทุก เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุก เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต
ใหม เปนตน รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน หรือทรัพยสินที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหใชงานได
ปกติ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อั้นสั้น เชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธไม กระถางตนไม สารอินทรียที่มี
ประสิทธิภาพ กากน้ําตาลฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผูปฏิบัติหนาที่
ดานงานชาง เชน เสื้อใสปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือ รองเทาบูท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก
คอมพิวเตอร แผน หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 3,334,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 32,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดีงนี้
  (1) มีขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
  (2) ราคาเปนราคาที่รวมคาติดตั้งแลว
  (3) เปนเครื่องปรับอากาสที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
  (4) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-เปนไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 11
 หนาที่ 108

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2* จํานวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 30,000  บาท ดังมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุรลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 บัญชีครุภัณฑ ขอ 1
 หนาที่ 107

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,272,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายโครงการกอสรางโดมอเนกประสงค จํานวน 1
 หลัง  โดยมีขนาดกวาง 9.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร   ตามแบบ
เทศบาลตําบลพนมไพรกําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570   ขอ 1(1.1) (15
)หนา 53
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โครงการกอสรางรั้วพรอมผนังกั้นดิน สํานักงานเทศบาลตําบลพนม
ไพร

จํานวน 500,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วพรอมผนังกั้นดิน สํานักงานเทศบาล
ตําบลพนมไพร บริเวณแนวเขตทิศใต โดยกอสรางรั้วพรอมผนัง
กั้นดิน  ความยาว  100 เมตร  พรอมเทคานรั้วคาวบอยสําเร็จรูป
ยาว 2.50 เมตร จํานวน 160 ทอน และลงเสารั้วคาวบอยสําเร็จ
รูป สูง   1.7  เมตร(วัดความสูงจากพื้นดินขึ้นไป)  จํานวน 41
 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลพนมไพร
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขอ 1(1.1)(16
) หนา 53

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนนพินิจ
นนทราษฎรถึงถนนพนมไพรพิทักษ ม.3

จํานวน 2,520,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางผิวจราจรแอสฟัสทติกคอนกรีตถนนพินิจ
นนทราษฎร ถึงถนนพนมไพรพิทักษ  ม.3  โดยกอสรางผิวจราจร
แอสฟัลทติกคอนกรีตโดยเริ่มจากบริเวณสี่แยกพระเศวตถึงสี่แยก
ถนนพนมไพรพิทักษ   รายละเอียดดังนี้   ชวงที่ 1 กวาง
เฉลี่ย 9.40 เมตร ยาว 44 เมตร ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 10.00
 เมตร ยาว 44 เมตร ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 20.40 เมตร ยาว 140
  เมตร  ชวงที่ 4 กวางเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 60 เมตร ชวงที่ 5
  กวางเฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 148 เมตร ความยาวทั้งหมด  436
 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนดพรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570)  ขอ 1 (1.1) (1.10
) หนา 50
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 436,121 บาท
งบดําเนินงาน รวม 436,121 บาท

ค่าวัสดุ รวม 436,121 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประเภทวัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ  ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทราน
ชิตเตอร และขึ้นสวน วิทยุลูกถวย สายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอมเตนเชอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร  สายอากาศหรือเสา  อากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณ ดาวเทียม แบตเตอรรี่ โซลาเชลล กลอง
รับสัญญาณ ฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 156,121 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก สายไมล น้ํากลั่น
แบตเตอรี่ กระจกมองขามรถยนตฯลฯ สําหรับรถตักหนาขุด
หลัง/รถกระเชาไฟฟ้า/รถดั้มพ  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไพกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต น้ํามันเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถ
ยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํา
มีเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสฯลฯ
  สําหรับรถตักหนาขุดหลัง / รถกระเขาไฟฟ้า/รถดัมพ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 6,549,880 บาท
งบบุคลากร รวม 929,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 929,880 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 260,040 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินเพิ่ม
คาจางประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบ
ประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับ
ตามเกณฑและอัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต ฯลฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 645,840 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ2564-
2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565) ที่มีสิทธิ์ไดรับตามเกณฑและ
อัตราที่กฎหมายกําหนด ในตําแหนง คนงานประจํารถขยะ  คน
งานทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ใน
ตําแหนง  คนงานทั่วไป ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปี(โบนัส)
  -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 3,970,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,890,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการดําเนินกิจการตางๆของ
เทศบาล  เชน  คาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย   คาจาง
เหมาบริการรักษาความสะอาดถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบล
พนมไพร   คาจางเหมาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจางเอกชน และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยตางๆในอํานาจหนาที่เทศบาล จํานวน 2,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยตางๆตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตําบลพนมไพร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2566-2570) ขอ 2(2.3)(2.3.1)(3
)  หนา 62

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน อันเกิดจากรถบรรทุกขยะ
ของเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายหรือสินไหมทดแทน อันเกิด
จากรถบรรทุกขยะของเทศบาล
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ที่ใชในการกําจัด
ขยะ  เชน เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถ
ขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของ
รถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยน
เครื่องยนตใหม เปนตน รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน หรือทรัพยสินที่อยูในความดูแลของเทศบาล เพื่อใหใชงานได
ปกติ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เขน  ถังขยะและจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว อื่นๆ ที่จํา
เปนเพื่อใชในกิจการของเทศบาล เชน ไมกวาด ถังตักขยะ มือ
เสือ เขงใสขยะ ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด
เขง ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง ตางๆ เชน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไพกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลืองสําหรับใช
ในรถยนตบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพน
หมอกควัน และทรัพยสินอื่นๆ ของเทศบาล เชน แก๊สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามีเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสน้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามัน จาระบี่ น้ํามันเครื่อง ฟน ถาน แกลบ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะทองแสงสําหรับ
เจาหนาที่รักษาความสะอาดสาธารณสถาน ถุงมือ เสื้อใสปฏิบัติ
งาน ถุงเทา รองเทาบูทฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 1,270,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,270,000 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียและสวนสาธารณะเทศบาล
ตําบลพนมไพร

จํานวน 1,270,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดินสําหรับจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียและ
สวนสาธารณะของเทศบาลตําบลพนมไพร  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  ขอ 2 (2.3)
(2.3.1)(2) หนา 62
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2566 จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ ประจําปี 2566 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่
ระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
พาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขอ2 (2.2)
(2.2.2)(2) หนา 62

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาศเทศบาลตําบล
พนมไพร ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ดอยโอกาศเทศบาลตําบลพนมไพร ประจําปีงบประมาณ 2566
 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ขอ 3 (3.3)
(3.3.1)(1) ขอ 74
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โครงการสงเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาลตําบลพนมไพร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการสงเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตใน
ชุมชนเทศบาลตําบลพนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาของที่ระลึก คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ขอ 4(4.2)
(4.2.1)(5) หนา 87

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนตานยาเสพติดประจําปี
งบประมาณ 2566

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล เด็ก
และเยาวชนตานยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2566  เชน คา
เชาสถานที่    คาเชาเครื่องเสียง  คาตอบแทนกรรมการ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ3(3.4)(3.4.1)(6
) หนา 78
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  เชน คาเชาสถานที่  คาเชาเวที  คาเชาเครื่องเสียง  คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 3(3.1)(3.1.1)(7
) หนา 66

โครงการสงทีมเขารวมแขงขันกีฬาที่หนวยงานอื่นจัดแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงทีมเขารวมแขงขัน
กีฬาที่หนวยงานอื่นจัดแขงขัน  เชน คาใชจายในการการจัดการ
แขงขันกีฬา  คาตอบแทนกรรมการ คาอาหาร คาอาหารวาง คา
วัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ3(3.4)(3.4.1)(11
) หนา 79
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล วอลเลยบอล ไมตี
เทนนิส  ลูกเทนนิส  ไมตีลูกขนไก  ตะกรอฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  เชน คาตอบแทนขบวนฟ้อน  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการ คา
เชาสถานที่  คาเชาเวที  คาเชาเครื่องเสียง  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 6(6.2)(6.2.1)1(1.1
) หนา 104
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เชน คาตอบนางงาม  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คา
ถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาตอบแทนกรรมการ คาเชาสถาน
ที่  คาเชาเวที  คาเชาเครื่องเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวาง คา
วัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 6(6.1)(6.1.1)(6
) หนา104

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตและวันผูสูงอายุ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ    คาเงินรางวัลในการจัดประกวด   คาตอบแทน
กรรมการ  คาเชาสถานที่  คาเชาเวที   คาเชาเครื่องเสียง  คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 6(6.1)(6.1.1)(7
) หนา 104

วันที่พิมพ : 7/3/2566  11:22:10 หนา : 105/108



โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา  เชน   คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาเครื่อง
ไทยธรรม  คาเงินรางวัลในการประกวด  คาตอบแทน
กรรมการ คาเชาสถานที่  คาเชาเวที  คาเชาเครื่องเสียง  คา
อาหาร  คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 ขอ 6.1(6.1.1)(5
) หนา 104

โครงการประชุมสัมนา เผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทองถิ่นพนมไพร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการประชุมสัมนา  เผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่นพนม
ไพร  เชน คาตอบแทนกรรมการ คาจัดทําหนังสือ คาอาหาร คา
อาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570 6(6.2)(6.2.1)(2
) หนา 105
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โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญา ศิลป วัฒนธรรม 
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบ
สานภูมิปัญญา ศิลป วัฒนธรรมทองถิ่น เชน คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ  คาของรางวัล   คาเงินรางวัลในการ
ประกวด  คาตอบแทนกรรมการ คาเชาสถานที่ คาเชาเวที  คาเชา
เครื่องเสียง  คาอาหาร  คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจางเหมาและคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 2566-2570  ขอ6(6.2)(6.2.1)(4
)  หนา 105

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 33,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ตลาดสดเทศบาลตําบลพนม
ไพร และหรือคาจางเหมาดําเนินการอื่นๆในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเปนคาติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า  คาธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร
ประปา คาอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน คาอนุญาตตอสัญญาเชาที่
ราชพัสดุ  หรือคาลงทะเบียนตางๆรวมถึงคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาประกันภัยการเกิดอัคคีภัยอาคารตลาดสด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาประกันการเกิดอัคคีภัยอาคารตลาดสด เทศบาล
ตําบลพนมไพร
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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